DRUK Nr 9
Projekt
UCHWAŁA NR XLIV/…/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓRZU
z dnia .. lipca 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm. ) oraz art. 211 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zagórzu
uchwala, co następuje:
§1
W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody o kwotę

Dz.

Rozdz.

§

010
01042
2330

020
02001
0870
801
80101
0690
0970
80110

295.356,00 zł.

Nazwa zadania

52.000,00

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

52.000,00

Dochody bieżące

52.000,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst –
dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w miejscowości Morochów i Zawadka Morochowska
Leśnictwo

52.000,00

190.000,00

Gospodarka leśna

190.000,00

Dochody majątkowe

190.000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna

190.000,00

Oświata i wychowanie

53.356,00

Szkoły podstawowe

15.618,00

Dochody bieżące

15.618,00

Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydane duplikaty legitymacji
i świadectw szkolnych
Wpływy z różnych dochodów – odszkodowania, zwrot części
wynagrodzeń i składek FUS za pracowników interwencyjnych
Gimnazja
Dochody bieżące

0690
0970
80195
0750

0830

Kwota w zł.

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydane duplikaty legitymacji
i świadectw szkolnych
Wpływy z różnych dochodów – odszkodowania

35,00
15.583,00
1.804,00
1.804,00
18,00
1.786,00

Pozostała działalność

35.934,00

Dochody bieżące

35.934,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy
z wynajmu pomieszczeń szkolnych
Wpływy z usług – usługi komunalne

33.999,00

1.935,00

Zmniejsza się wydatki o kwotę

Dz.

Rozdz.

§

801
80148

4.500,00 zł.

Nazwa zadania

Kwota w zł.

Oświata i wychowanie

4.500,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

4.500,00

Wydatki bieżące

4.500,00

z tego:

4210

1) Wydatki jednostek budżetowych

4.500,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.500,00

Zakup materiałów i wyposażenia

4.500,00

Zwiększa się wydatki o kwotę

Dz.

Rozdz.

§

010
01042

400.856,00 zł.

Nazwa zadania

Kwota w zł.

Rolnictwo i łowiectwo

69.000,00

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

69.000,00

Wydatki bieżące

69.000,00

z tego:

4270

1) Wydatki jednostek budżetowych

69.000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

69.000,00

Zakup usług remontowych

69.000,00

w tym:

600
60016

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Morochów
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Zawadka Morochowska
Transport i łączność

45.000,00

119.000,00

Drogi publiczne gminne

119.000,00

Wydatki bieżące

119.000,00

24.000,00

z tego:

754
75404

1) Wydatki jednostek budżetowych

119.000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

119.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (środki sołectw)

4300

Zakup usług pozostałych – remonty dróg na terenie sołectw (środki
sołectw)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

19.000,00
100.000,00
15.000,00

Komendy Wojewódzkie Policji

15.000,00

Wydatki bieżące

15.000,00

z tego:
1) Dotacje na zadania bieżące

15.000,00

w tym:
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów zakwaterowania i wyżywienia w ramach oddelegowania
dwóch policjantów do pełnienia dodatkowej służby na terenie Gminy
Zagórz w okresie lipiec-sierpień 2017 r.

7.000,00

801
80101

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody
i rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę oraz
za osiągnięcie w zakresie służby prewencyjnej dla policjantów
Posterunku Policji w Zagórzu
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup
sprzętu służbowo-biurowego dla Posterunku Policji w Zagórzu
Oświata i wychowanie

6.000,00

57.856,00

Szkoły podstawowe

21.687,00

Wydatki bieżące

21.687,00

2.000,00

z tego:
1) Wydatki jednostek budżetowych

21.687,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

21.687,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.729,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

3.458,00

4270

Zakup usług remontowych

2.500,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.161,00

Wydatki bieżące

1.161,00

80103

z tego:

4210
80104

1) Wydatki jednostek budżetowych

1.161,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.161,00

Zakup materiałów i wyposażenia

1.161,00

Przedszkola

13.133,00

Wydatki bieżące

13.133,00

z tego:

4210
80110

1) Wydatki jednostek budżetowych

13.133,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13.133,00

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do
Przedszkola Samorządowego w Zagórzu)
Gimnazja

13.133,00

Wydatki bieżące

16.375,00

16.375,00

z tego:
16.375,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16.375,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

4260

Zakup energii

8.839,00

4270

Zakup usług remontowych

1.804,00

4300

Zakup usług pozostałych

3.732,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

5.500,00

Wydatki majątkowe

5.500,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.500,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.500,00

80148

6060
921

1) Wydatki jednostek budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109

120.000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

71.000,00

Wydatki bieżące

71.000,00

z tego:

4270
92120

1) Wydatki jednostek budżetowych

71.000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

71.000,00

Zakup usług remontowych (remont sali i korytarza świetlicy
w Wielopolu – środki osiedla)
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

71.000,00

Wydatki bieżące

49.000,00

49.000,00

z tego:
2720
926
92605

1) Dotacje na zadania bieżące

49.000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Kultura fizyczna

49.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

20.000,00

Wydatki bieżące

20.000,00

20.000,00

z tego:
2820

1) Dotacje na zadania bieżące

20.000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20.000,00

§2
Wysokość dotacji udzielonych z budżetu w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych po zmianach określa załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 101.000,00 zł., tj. z kwoty 714.665,00 zł. do kwoty
613.665,00 zł., którą przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
§4
Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.238.187,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: § 950 „Wolne środki,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w kwocie 2.238.187,00 zł.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XLIII//2017
Rady Miejskiej w Zagórzu
z dnia .. lipca 2017 r.

1.

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację Dotacja zł.
Powiat Sanocki

Zadania realizowane

Rodzaj dotacji

5.000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Sanockiego z przeznaczeniem na projekt pn .„Program
ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami
inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i
wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty
Wschodnie”

celowa na pomoc
finansową na wydatki
bieżące

Powiat Sanocki

150.000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala
w Sanoku oraz na dofinansowanie prac związanych z
adaptacją Oddziału Położniczego na Oddział Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej Szpitala
w Sanoku

celowa na pomoc
finansową na wydatki
majątkowe

Gmina Miasta Sanoka

170.000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji
publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji
miejskiej na terenie Gminy Zagórz

celowa na zadania
bieżące realizowane
na podstawie
porozumień (umów)

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Zagórzu

780.000,00 Koszty bieżące działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Zagórzu

podmiotowa

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Zagórzu

465.000,00 Koszty bieżące działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zagórzu

podmiotowa

Komenda Wojewódzka
Policji

6.000,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby
przekraczający normę oraz za osiągnięcia w zakresie służby
prewencyjnej dla policjantów Posterunku Policji w Zagórzu
i KPP w Sanoku

celowa na wydatki
bieżące

Komenda Wojewódzka
Policji

7.000,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na

celowa na wydatki
bieżące

Komenda Wojewódzka
Policji

2.000,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
zakup sprzętu służbowo-biurowego dla Posterunku Policji
w Zagórzu

pokrycie zakwaterowania i wyżywienia w ramach
oddelegowania dwóch policjantów do pełnienia
dodatkowej służby na terenie Gminy Zagórz
w okresie lipiec-sierpień 2017 r.

R A Z E M dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

celowa na wydatki
bieżące

1.585.000,00 zł.

2.

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację Dotacja zł.
Izba rolnicza

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Mokrem

Zadania realizowane

Rodzaj dotacji

6.100,00 Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2 % wpływów
z podatku rolnego)

podmiotowa

454.300,00 Koszty bieżącej działalności Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Mokrem

podmiotowa

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Mokrem

30.300,00 Koszty bieżącej działalności punktu przedszkolnego
„Malatko” przy Szkole Niepublicznej w Mokrem

podmiotowa

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Mokrem

46.600,00 Koszty bieżącej działalności oddziału przedszkolnego przy
Szkole Niepublicznej w Mokrem

podmiotowa

Przedszkole Niepubliczne
im.Edmunda Bojanowskiego
w Zagórzu

363.855,00 Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego
im. Edmunda Bojanowskiego
w Zagórzu

podmiotowa

Przedszkole Niepubliczne im.
Józefa Jakieły w Tarnawie
Dolnej

769.276,00 Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego
im. Józefa Jakieły w Tarnawie Dolnej

podmiotowa

Społeczne Przedszkole
Rodzinne w Czaszynie

255.965,00 Koszty bieżącej działalności Społecznego Przedszkola
Rodzinnego w Czaszynie

podmiotowa

Podmioty wybrane w drodze
konkursu projektów

190.000,00 Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr IV/6/2010 Rady Miejskiej
w Zagórzu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Zagórz w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu

celowa na
sfinansowanie lub
dofinansowanie
projektów służących
realizacji celu
publicznego
z zakresu sportu

Podmioty wybrane w drodze
konkursu ofert

4.000,00 W trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

celowa na zadania
zlecone

- popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa
i turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej górskiej,
- popularyzacja zdobywania odznak turystyki
kwalifikowanej, w tym Górskiej Odznaki Turystycznej,
- organizacja rajdów, konkursów i innych imprez
popularyzujących krajoznawstwo i turystykę ,
- wydawnictwa promujące gminę w zakresie krajoznawstwa
i turystyki,
- promocja walorów turystycznych gminy.
Żłobek Niepubliczny
„KUBUŚ”
Parafia Rzymskokatolicka
w Łukowem

248.400,00 Koszty bieżącej działalności żłobka dziecięcego na terenie
miasta
25.000,00 Prace zmierzające do zabezpieczenia, zachowania
i utrwalenia substancji zabytkowej murowanej dzwonnicy
przy kościele parafialnym w Łukowem (dawnej cerkwi)

podmiotowa

Celowa na wydatki
bieżące

Podmiot otrzymujący dotację Dotacja zł.
Parafia Prawosławna
Spotkania Pańskiego
w Morochowie

Zadania realizowane

Rodzaj dotacji

24.000,00 Prace zmierzające do zabezpieczenia, zachowania
i utrwalenia substancji zabytkowej bramy głównej
wejściowej do drewnianej cerkwi prawosławnej
w Morochowie

R A Z E M dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.417.796,00 zł.

